
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΠΟ 25-4-2018   5ης  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ  

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΟΘΕΗΣ – ΨΥΧΙΚΟΥ 

 

Στο Ψυχικό και στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Φιλοθέης – Ψυχικού (Μαραθωνοδρόμου 95), 

σήμερα την 25ην του μηνός  Απριλίου του έτους 2018, ημέρα  Τετάρτη και ώρα 18:00΄, συνήλθε, παρόντος και 

του Δημάρχου κ. Παντελή Ξυριδάκη, σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο ύστερα από την υπ’ αριθμ. πρωτ. 

4820/20-4-2018  έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με 

τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. Α’ 87), για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των κατωτέρω 

θεμάτων Η.Δ. 

ΘΕΜΑ  39ο Η.Δ. 

Έγκριση διενέργειας της προμήθειας ειδών διατροφής, για την κάλυψη των αναγκών του Ν.Π.Δ.Δ.: 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ-ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (Ο.Κ.Α.Π.Α.), 

της ΔΟΜΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ του Δήμου Φιλοθέης – 

Ψυχικού και φρέσκου γάλακτος για τους δικαιούχους υπαλλήλους του Δήμου και του Ο.Κ.Α.Π.Α., με 

ανοικτό διαγωνισμό. 

 

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης διαπιστώθηκε ότι επί συνόλου είκοσι επτά (27) Δημοτικών Συμβούλων 

παρόντες ήταν είκοσι ένας (21) και απόντες έξι (6) ήτοι: οι κ.κ. Ζαφρακοπούλου – Δανιήλ Σοφία, Μαζαράκης 

Γεράσιμος – Αλέξανδρος, Κομνηνού – Κούμπα Άννα, Ζέππου – Χαρλαύτη Ελένη, Κανελλάκης Νικόλαος και 

Παπαχρόνης Γεώργιος. 

 ΠΑΡΟΝΤΕΣ      ΑΠΟΝΤΕΣ 

Αλεξοπούλου Αικατερίνη 

Πετρίτση-Μουράντ Αικατερίνη  

Σαμαρόπουλος Βύρωνας-Παύλος 

Λάβδα Ελένη 

Τρέζου Μαρία-Ελένη 

Καριώτης Αλέξανδρος 

Γάτος Γεώργιος-Αλκιβιάδης 

Μπετροσιάν Άλεξ  

Παπαγεωργίου Λεωνίδας 

Αγγελάκη-Λυκούρη Αναστασία 

Δημουλά Ελισσάβετ-Ελένη 

Μαναός Δημήτριος 

Χριστοδούλου Γαβριέλλα  

Ζερβός Νικόλαος 

Γκιζελή-Παπαθεοδωροπούλου Αλίκη 

Χαροκόπος Παντελής 

Δελακουρίδης Ιωάννης 

Ζαφρακοπούλου – Δανιήλ Σοφία 

Μαζαράκης Γεράσιμος – Αλέξανδρος 

Κομνηνού – Κούμπα Άννα 

Ζέππου – Χαρλαύτη Ελένη 

Κανελλάκης Νικόλαος 

Παπαχρόνης Γεώργιος 

            

ΟΡΘΗ  ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔIΚΤΥΟ 
ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ – ΨΥΧΙΚΟΥ ΑΔΑ:  7ΝΡΦΩΗ8-ΗΓΚ 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Αριθμ. Απόφ.:  96/25-4-2018 
Μαραθωνοδρόμου 95 Αριθμ. Πρωτ.:   5314/2-5-2018 

ΨΥΧΙΚΟ, Τ.Κ. 154 52  

τηλ.: 213 2014743-744  
fax: 210 6726081  

email: epitropesds@0177.syzefxis.gov.gr  
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Σουμπασάκη-Παπαδημούλη Κων/να 

Συμεωνίδου Χαρίκλεια 

Καβαλάρης Ιωάννης 

Γαλάνης Δημήτριος 

 

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Ζαφρακοπούλου – Δανιήλ Σοφία, Μαζαράκης Γεράσιμος – Αλέξανδρος, 

Κομνηνού – Κούμπα Άννα και Ζέππου – Χαρλαύτη Ελένη προσήλθαν στις ανακοινώσεις. 

Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Κανελλάκης Νικόλαος προσήλθε κατά την συζήτηση του 7ου θέματος Η.Δ. και  

απεχώρησε κατά την συζήτηση του 32ου θέματος Η.Δ. 

Η Δημοτική Σύμβουλος κ. Συμεωνίδου Χαρίκλεια απεχώρησε κατά την συζήτηση του 1ου θέματος Η.Δ. 

Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Καβαλάρης Ιωάννης απεχώρησε κατά την συζήτηση του 9ου θέματος Η.Δ. 

Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Μαναός Δημήτριος απεχώρησε κατά την συζήτηση του 11ου θέματος Η.Δ. 

Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Χαροκόπος Παντελής απεχώρησε κατά την συζήτηση του 22ου θέματος Η.Δ. 

Η Δημοτική Σύμβουλος κ. Σουμπασάκη – Παπαδημούλη Κωνσταντίνα απεχώρησε μετά την ψήφιση του 

34ου θέματος Η.Δ. 

Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Ζερβός Νικόλαος απεχώρησε μετά την ψήφιση του 40ου θέματος Η.Δ. 

Στη Συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Νέου Ψυχικού κ. Πασσά-Χρήστου 

Ελένη και η Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Ψυχικού κ. Παλτζόγλου Ευφημία-Ελένη.  

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε για την τήρηση των πρακτικών και ο υπάλληλος του Δήμου Μούτσιος 

Γεώργιος.  

 

Εισηγούμενη το ανωτέρω θέμα η Πρόεδρος είπε: 

Σύμφωνα με το άρθρο 65 παρ.1 του Ν. 3852/2010: «Το δημοτικό συμβούλιο αποφασίζει για όλα τα θέματα 

που αφορούν το δήμο, εκτός από εκείνα που ανήκουν εκ του νόμου στην αρμοδιότητα του δημάρχου ή άλλου 

οργάνου του δήμου ή το ίδιο το δημοτικό συμβούλιο μεταβίβασε σε επιτροπή του» και σύμφωνα με το άρθρο 72: 

«1. Η Οικονομική Επιτροπή είναι όργανο παρακολούθησης και ελέγχου της οικονομικής λειτουργίας του δήμου. 

Ειδικότερα έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες: α) (…), δ) αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση 

των πιστώσεων του προϋπολογισμού, εκτός από εκείνες που σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις αποφασίζει το 

δημοτικό συμβούλιο, καθώς επίσης αποφασίζει αιτιολογημένα και για τις περιπτώσεις απευθείας ανάθεσης 

προμηθειών (…) σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις, (…)».  

Μετά την ισχύ του Ν. 3852/2010, το Δημοτικό Συμβούλιο είναι καταρχήν αρμόδιο για τη λήψη απόφασης 

σχετικά με την ανάθεση, μεταξύ άλλων, προμήθειας σε τρίτο και τη διενέργεια διαγωνισμού βάσει των οικείων 

διατάξεων, ενώ η Οικονομική Επιτροπή είναι το αρμόδιο για την υλοποίηση της ως άνω απόφασης του Δ.Σ. όργανο, 

η οποία εκδίδει όλες τις σε εκτέλεση της απόφασης αυτής πράξεις της διαγωνιστικής διαδικασίας από την πρώτη, 

που είναι η σύνταξη των όρων της διακήρυξης, έως και την τελευταία, δηλαδή την κατακύρωση του 

αποτελέσματος (Ελ. Συν. Κλιμ. Τμ. 7 Πράξεις 326/2013, 33/2012 κ.α.).  

Επίσης σύμφωνα με το άρθρο 4 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Π.Ν.Π.) της 12ης/12/2012 (Φ.Ε.Κ. 

240/Α/12-12-12) που κυρώθηκε με το άρθρο 48 του Ν. 4111/2013 (ΦΕΚ 18/ Α/25-1-2013) ισχύουν τα εξής:  

«Η διαδικασία ανάδειξης προμηθευτών−χορηγητών, για προμήθειες α. τροφίμων, β. λοιπών αναλώσιμων ειδών 

παντοπωλείου καθώς και παρόχων των σχετικών υπηρεσιών, γ. πετρελαιοειδών και δ. φαρμάκων και αναλώσιμου 

υγειονομικού υλικού για τις ανάγκες των Δήμων, των Ιδρυμάτων και όλων των νομικών τους προσώπων, 

πραγματοποιείται εφεξής από τους οικείους Δήμους. Κάθε γενική ή ειδική διάταξη που αντιτίθεται στο 

παρόν, καταργείται. 
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Επιπροσθέτως, επισημαίνεται ότι σύμφωνα με την υπ’αριθμ.πρωτ.11543/26-3-2013 εγκύκλιο του Τμήματος 

Γενικών Υποθέσεων, της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, της Γεν. Δ/νσης Τοπ. Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου 

Εσωτερικών, η διαδικασία  για κάθε προμήθεια (αποφάσεις και ενέργειες υπηρεσιών, αλλά και οργάνων κάθε 

φορέα), είναι η ακόλουθη: 

-  ο δήμος και τα νομικά του πρόσωπα, προγραμματίζουν τις ανάγκες τους, αναφέροντας ποσότητες για το προς 

προμήθεια είδος, 

-  συντάσσεται μια ενιαία μελέτη, τμηματοποιημένη είτε χωρικά, είτε  κατ΄είδος κλπ, κατά  την κρίση τους, 

-  εκδίδεται η πρόταση ανάληψη υποχρέωσης (ΠΑΥ) από το δήμο και από κάθε νομικό του πρόσωπο, 

-  το διοικητικό συμβούλιο κάθε νομικού προσώπου, λαμβάνει απόφαση για την έγκριση διενέργειας της 

προμήθειας, στο τμήμα που τους αφορά και αποστέλλει τη σχετική απόφαση στο δήμο, 

-  το δημοτικό συμβούλιο του δήμου, έχοντας υπόψη την ενιαία μελέτη, τις αποφάσεις των 

διοικητικών συμβουλίων των νομικών του προσώπων και τις σχετικές ΠΑΥ, λαμβάνει απόφαση για την 

έγκριση και τον τρόπο διενέργειας της προμήθειας, που αφορά τον ίδιο και τα νομικά του πρόσωπα, 

-  το διοικητικό συμβούλιο κάθε νομικού προσώπου, ψηφίζει την πίστωση που αντιστοιχεί στο τμήμα της 

προμήθειας που το αφορά και αποστέλλει τη σχετική απόφαση στο δήμο, 

-  η οικονομική επιτροπή του δήμου, έχοντας συγκεντρώσει τις αποφάσεις των νομικών προσώπων για τις δικές 

τους ψηφισμένες πιστώσεις, ψηφίζει τη διάθεση της πίστωσης για το τμήμα της προϋπολογιζόμενης δαπάνης που 

τον αφορά, εγκρίνει τη μελέτη και καταρτίζει τους όρους της διακήρυξης. 

Στο Δήμο μας υπάρχει ανάγκη προμήθειας ειδών διατροφής για τα έτη 2018-2019 τόσο για το 

εποπτευόμενο από αυτόν Νομικό Πρόσωπο ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ-ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 

& ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (Ο.Κ.Α.Π.Α.) για την κάλυψη των ετήσιων αναγκών των Παιδικών-Βρεφικών Σταθμών, των 

Κ.Α.Π.Η. και των λοιπών υπηρεσιών του, όσο και για το Δήμο για την κάλυψη ετήσιων αναγκών της ΔΟΜΗΣ 

ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ- ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ καθώς και φρέσκου γάλακτος για τους δικαιούχους 

υπαλλήλους του Δήμου και του Ο.Κ.Α.Π.Α., με ανοικτό διαγωνισμό. 

Όσον αφορά στην προμήθεια φρέσκου γάλακτος, εντάσσεται στην παροχή μέσων ατομικής προστασίας 

στους εργαζόμενους των ΟΤΑ, σύμφωνα με την με αριθμ. 53361/11-10-2006 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1503/τ.Β΄/11-10-2006) 

όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις ΚΥΑ 31119/2008 (ΦΕΚ 990/τ.Β΄/28-5-2008) και 36586/2007 (ΦΕΚ 1323/τ.Β΄/30-

7-2007), καθώς επίσης και την ισχύουσα Σ.Σ.Ε.    

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 205.997,55 € πλέον Φ.Π.Α. (13% & 24%) 

30.250,75 € ήτοι συνολική δαπάνη 236.248,30 € και συνεπώς θα πρέπει να διενεργηθεί ηλεκτρονικός ανοικτός 

διαγωνισμός για την ανάθεσή της. 

 

Η κάλυψη της δαπάνης της ανωτέρω προμήθειας θα βαρύνει αναλυτικά τους παρακάτω Κ.Α.: 

1. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ - ΒΡΕΦΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ,  ΤΩΝ Κ.Α.Π.Η. ΚΑΙ 

ΛΟΙΠΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ-ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΟΘΕΗΣ-ΨΥΧΙΚΟΥ» 
 

 Κ.Α 15.6481.0008 με τίτλο «Προμήθεια ειδών παντοπωλείου» με ποσό 54.150,00 € 

 Κ.Α 15.6481.0009 με τίτλο «Προμήθεια ειδών κρεοπωλείου» με ποσό 20.800,00 € 

 Κ.Α 15.6481.00010 με τίτλο «Προμήθεια οπωρολαχανικών» με ποσό 16.700,00 € 

 Κ.Α 15.6481.00011 με τίτλο «Προμήθεια ειδών αρτοποιείου» με ποσό 16.700,00 € 

 Κ.Α 15.6481.00013 με τίτλο «Προμήθεια ειδών ζαχαροπλαστείου» με ποσό 8.400,00 € 

 Κ.Α 15.6481.00014 με τίτλο «Προμήθεια ειδών ιχθυοπωλείου» με ποσό 11.700,00 € 

ΑΔΑ: 7ΝΡΦΩΗ8-ΗΓΚ



 Κ.Α 60.6481.0001 με τίτλο «Προμήθεια ειδών παντοπωλείου (ΕΣΠΑ 2014-2020)» με ποσό 10.850,00 € 

 Κ.Α 60.6481.0002 με τίτλο «Προμήθεια ειδών κρεοπωλείου (ΕΣΠΑ 2014-2020)» με ποσό 4.200,00 € 

 Κ.Α 60.6481.0003 με τίτλο «Προμήθεια οπωρολαχανικών (ΕΣΠΑ 2014-2020)» με ποσό 3.300,00 € 

 Κ.Α 60.6481.0004 με τίτλο «Προμήθεια ειδών αρτοποιείου (ΕΣΠΑ 2014-2020)» με ποσό 3.300,00 € 

 Κ.Α 60.6481.0005 με τίτλο «Προμήθεια ειδών ζαχαροπλαστείου (ΕΣΠΑ 2014-2020)» με ποσό 1.600,00 € 

 Κ.Α 60.6481.0006 με τίτλο «Προμήθεια ειδών ιχθυοπωλείου (ΕΣΠΑ 2014-2020)» με ποσό 2.300,00 € 

του προϋπολογισμού εξόδων του οικονομικού έτους 2018 του Νομικού Προσώπου «ΟΚΑΠΑ» , όπου 

έχουν εγγραφεί  οι αναγκαίες πιστώσεις καθώς και τους  αντίστοιχους Κ.Α.  του οικονομικού έτους 2019 

όπου θα εγγραφούν οι απαραίτητες πιστώσεις. 

  

 

2. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. 
«ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 

ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΟΘΕΗΣ-ΨΥΧΙΚΟΥ»   
 

 Κ.Α. 15.6061.0002 με τίτλο «Προμήθεια γάλακτος υπαλλήλων ΝΠΔΔ» με ποσό 8.988,38 € προϋπολογισμού 

οικονομικού έτους 2018 του Νομικού Προσώπου «ΟΚΑΠΑ», όπου έχει εγγραφεί  η αναγκαία πίστωση, 

καθώς και τον αντίστοιχο Κ.Α. του προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2019 όπου και θα εγγραφεί 

η αναγκαία πίστωση.  

 

3. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ 

ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΟΘΕΗΣ-ΨΥΧΙΚΟΥ 

      

 Κ.Α. 15.6063.0001 με τίτλο «Προμήθεια γάλακτος» με ποσό 3.126,39 € 

 Κ.Α. 20.6063.0001 με τίτλο «Προμήθεια γάλακτος» με ποσό 53.148,69 € 

 Κ.Α. 30.6063.0001 με τίτλο «Προμήθεια γάλακτος» με ποσό 5.210,66 € 

 Κ.Α. 35.6063.0001 με τίτλο «Προμήθεια γάλακτος» με ποσό 4.819,86 € 

προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2018 του Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού, όπου έχουν εγγραφεί  οι 

αναγκαίες πιστώσεις καθώς και τους  αντίστοιχους Κ.Α. οικονομικού έτους 2019 όπου θα εγγραφούν οι 

απαραίτητες πιστώσεις. 

 
4. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΔΟΜΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ 

ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΟΘΕΗΣ-ΨΥΧΙΚΟΥ 

 

Κ.Α. 60.6481.0001 με τίτλο «Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες του κοινωνικού παντοπωλείου» με 

ποσό 6.961,50 € του προϋπολογισμού εξόδων του οικονομικού έτους 2018 του Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού, 

όπου έχει εγγραφεί  η αναγκαία πίστωση, καθώς και τον αντίστοιχο Κ.Α. του οικονομικού έτους 2019 όπου 

θα εγγραφεί η απαραίτητη πίστωση. 

 

Σε εφαρμογή των ανωτέρω, καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να εγκρίνει τη διενέργεια προμήθειας ειδών 

διατροφής για την κάλυψη των αναγκών του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ-ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (Ο.Κ.Α.Π.Α.), της Δομής Παροχής Βασικών 

Αγαθών Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού και φρέσκου γάλακτος  για τους 

δικαιούχους υπαλλήλους του Δήμου και του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου, για τα έτη 2018-2019, με ανοικτό 

διαγωνισμό βάσει των διατάξεων του Ν.4412/2016, τους όρους του οποίου θα καθορίσει με απόφασή της η 

Οικονομική Επιτροπή. 

Παρακαλώ τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου να αποφασίσουν σχετικά. 

 

ΑΔΑ: 7ΝΡΦΩΗ8-ΗΓΚ



ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ αφού έλαβε υπόψη του: 

1. Την εισήγηση της Προέδρου, 

2. Τις διατάξεις των άρθρων 65 και 72 του Ν. 3852/2010, 

3. Tις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/8-8-2016/τ.Α΄), 

4. Τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 1 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Π.Ν.Π.) της 12ης/12/2012 

(Φ.Ε.Κ. 240/Α/12-12-12) που κυρώθηκε με το άρθρο 48 του Ν. 4111/2013 (ΦΕΚ 18/ Α/25-1-2013), 

5. Tην υπ’ αριθμ. πρωτ. 11543/26-3-2013 εγκύκλιο του Τμήματος Γενικών Υποθέσεων, της  Δ/νσης Τεχνικών 

Υπηρεσιών, της Γεν. Δ/νσης Τοπ. Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών, 

6. Tην με αριθμ. 53361/11-10-2006 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1503/τ.Β΄/11-10-2006) όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις ΚΥΑ 

31119/2008 (ΦΕΚ 990/τ.Β΄/28-5-2008) και 36586/2007 (ΦΕΚ 1323/τ.Β΄/30-7-2007),  

καθώς επίσης και την ισχύουσα Σ.Σ.Ε. 

μετά από διαλογική συζήτηση, 

 

  
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 
     Εγκρίνει τη διενέργεια ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια ειδών διατροφής για την κάλυψη 

των αναγκών του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ-ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & 

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (Ο.Κ.Α.Π.Α.), της Δομής Παροχής Βασικών Αγαθών Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου Φιλοθέης-

Ψυχικού και φρέσκου γάλακτος  για τους δικαιούχους υπαλλήλους του Δήμου και του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου, για τα 

έτη 2018-2019, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 236.248,30 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., τους 

όρους του οποίου θα καθορίσει με απόφασή της η Οικονομική Επιτροπή, σύμφωνα με το άρθρο 72 του 

Ν.3852/2010. 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό  96/2018 

 Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται ως κάτωθι: 

Η  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ 

 ΠΕΤΡΙΤΣΗ-ΜΟΥΡΑΝΤ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 

 ΣΑΜΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΥΡΩΝ-ΠΑΥΛΟΣ 

 ΖΑΦΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ – ΔΑΝΙΗΛ ΣΟΦΙΑ 

ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΛΑΒΔΑ ΕΛΕΝΗ 

 ΤΡΕΖΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΕΛΕΝΗ 

 ΚΑΡΙΩΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 

 ΜΑΖΑΡΑΚΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 

 ΚΟΜΝΗΝΟΥ-ΚΟΥΜΠΑ ΑΝΝΑ 

 ΓΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ 

 ΜΠΕΤΡΟΣΙΑΝ ΑΛΕΞ 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΛΕΩΝΙΔΑΣ 

Από το πρακτικό της 5ης Συνεδριάσεως του ΑΓΓΕΛΑΚΗ-ΛΥΚΟΥΡΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 

Δημοτικού Συμβουλίου Φιλοθέης – Ψυχικού την ΔΗΜΟΥΛΑ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ-ΕΛΕΝΗ 

25ην-4-2018 ΜΑΝΑΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

Ψυχικό,   2-5-2018 ΖΕΠΠΟΥ-ΧΑΡΛΑΥΤΗ ΕΛΕΝΗ 

Η  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΓΑΒΡΙΕΛΛΑ 

 ΖΕΡΒΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

 ΓΚΙΖΕΛΗ-ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΙΚΗ 

 ΚΑΝΕΛΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

 ΧΑΡΟΚΟΠΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 

ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΔΕΛΑΚΟΥΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

 ΣΟΥΜΠΑΣΑΚΗ-ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 

 ΣΥΜΕΩΝΙΔΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ 

 ΚΑΒΑΛΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

 ΓΑΛΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
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